
 مدرک  نکات ارسال پستی

 .خود را دارند، به نکات زیر توجه نمایند  مدرک دانش آموختگان محترمی که تقاضای ارسال پستی 

و    ارسال مدارک ندارددانشگاه، هیچگونه مسئولیتی در    .را به درستی وارد نمایید کد پستی  آدرس و  لطفاً   -1

 شود. صرفاً به آدرس درج شده در این فرم پست می 

. ارسال نمایند، به آدرس مجتمع  به صورت پستیموارد زیر را،  یکی از    حتماًبایستی    دانش آموختگان پسر  -2

 قرار دارد.  http://gonabad.ac.irدر سایت به نشانی   مجتمع آدرس پستی 

 . معافیت دائم یا کارت پایان خدمت اصل  :الف 

 .کارت معافیت موقت)کفالت، پزشکی، معافیت برادر و غیره( در مدت اعتبار  اصل :ب

 . در مدت اعتبار بدون غیبت  )برگ سبز(اعزام به خدمت یبرگه  اصل  :ج

باالتر  :د مقطع  در  هستند   چنانچه  تحصیل  به  آن    اصل   ، مشغول  از  معتبر  تحصیل  به  اشتغال  گواهی 

 . خطاب به مجتمع آموزش عالی گناباد و ذکر شماره معافیت تحصیلیدانشـگاه 

  از واحد خدمتی خود   ،اشتغال به خدمت  ینامه   اصلچنانچه در حال خدمت وظیفه عمومی هستند،   :ه

 خطاب به مجتمع آموزش عالی گناباد. 

انتظامی چنانچه در    :و و  نظامی  نیروهای  در    گواهی صادره  اصل هستند،    استخدام  استخدام  بر  مبنی 

 . خطاب به مجتمع آموزش عالی گناباد نیروهای مذکور 

خطاب    ی عمومی سراسر کشور های وظیفه ی عمومی و معاونتگواهی صادره از سازمان وظیفه   اصل   :ز

 .به مجتمع آموزش عالی گناباد

 گذشته باشد. اشتغال به خدمت ینامه ، نباید بیش از دو هفته از تاریخ درخواست مدرکهنگام  :1تذکر 

 . نیز ارسال گردداز هر یک از موارد فوق، یک برگ کپی   :2تذکر 

 گردد. شماره معافیت تحصیلی قید  حتماًدر گواهی اشتغال به تحصیل،  :3تذکر 

براساس فرم تعهد، که مفاد آن مورد قبول دانش آموخته است، فقدان، آسیب یا هرگونه مورد دیگر که در   -3

می  روی  پستی  ارسال  به عهدهطی  دانش دهد،  زمینه،    .باشد آموخته می ی  این  مجتمع آموزش عالی در 

 گونه مسئولیتی ندارد. گناباد، هیچ

 . باشد تحصیل در ایران را دارد و کامالً معتبر می   یی و ادامه ارزش کاریابی، استخدامموقت گواهینامه  -4

 .ارزش ترجمه ندارد ، موقتگواهی   -5

خود، کوشا باشید. صدور المثنی، تحت شرایط خاص امکان پذیر ی  و دانشنامه  موقت  نامه یگواهدر نگهداری از   -6

 باشد. بر میاست. فرآیند صدور المثنی زمان

http://gonabad.ac.ir/


دانش   -7 مخصوص  دانشنامه،  آموزش  صدور  فاقد  دانشجویی،  رفاه  صندوق  به  بدهی  فاقد  آموختگان 

باشد. جهت کسب اطالعات بیشتر رایگان)دانشجویان غیرروزانه( و دارای کارت پایان خدمت یا معافیت می 

 به آدرس زیر مراجعه شود. 

http://www.gonabad.ac.ir/forms/daneshname.pdf 

 

 می باشد.  تحویل اصل گواهی موقتمنوط به    ، تحویل دانشنامه  ،تاکید می شود -8

http://www.gonabad.ac.ir/forms/daneshname.pdf

